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▪ Формат документу ‒ Microsoft Word 2003–2007 (* .doc), шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал основного тексту ‒ 1,5. Текст 

форматують без табуляцій та переносів слів. 

▪ Формат сторінки ‒ A4, орієнтація – книжна, поле зверху, зліва, справа, 

знизу – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см. 

▪ Обсяг статті (без заголовку та списку літератури) – не менше 10 друкованих 

сторінок, не більше 20 сторінок.  
▪ Таблиці набираються безпосередньо в програмі Microsoft Word і нумеруються 

послідовно. 
▪ Підписи до рисунків, таблиці набираються 12 кеглем. 
▪ Схеми, композиції, що складаються з окремих елементів, фігур, рисунків та 

інших об’єктів угруповувати як один об’єкт. 

Структура статті:  

▪ Індекс УДК–указується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим 

краєм, напівжирний шрифт, Times New Roman, 12кегль, усі літери прописні. 

▪ JEL Classification https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php (для статей 

економічного профілю). 

▪ Індекс DOI –вирівнюється за лівим краєм під УДК, TimesNewRoman, 12кегль, 

усі літери прописні (надається редакцією збірника - після реєстрації в CrossRef). 

▪ Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю –через рядок; 

напівжирний шрифт, TimesNewRoman, 12кегль, вирівнювання по центру. 

▪ Відомості про автора (ів) – посада; повна офіційна назва установи (установ) – 

курсив; місто, країна; адреса персональної електронної 

пошти; Індекс ORCIDID(Реєстрація за посиланням https://./); вирівнювання по 

центру, Times New Roman, 12 кегль. 

▪ Назва статті – через рядок; усі літери прописні, напівжирний шрифт, Times New 

Roman, 14 кегль, вирівнювання по центру, до десяти слів. 

▪ Анотація (мовою тексту статті)  – 8-12 рядків, ключові слова (до 5 слів) – 

курсив, Times New Roman, 12 кегль. 

▪ Основний текст статті – Times New Roman, 14 кегль, у структурованому 

вигляді із виділенням наступних елементів (виділити їх напівжирним шрифтом): 

Вступ..  

Аналіз останніх досліджень та публікацій..  

Мета…  

Методика (методи) дослідження  

https://orcid.org/


Результати…  

Висновки. …  

ВСТУП-МЕТОДИ-РЕЗУЛЬТАТИ-ВИСНОВКИ 

Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі 

нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить 

набагато менше користі, ніж планувалося……..  

Дослідження ґрунтується на звід правил і процедур, що містять серію 

методів, використання яких дозволяє систематизувати, уніфікувати … До таких 

методів відносяться: …. 

У дослідженні  застосовано методику (методи)…, яка (які) дала змогу 

………….  

Результати дослідження ……..  Запропоновано…..Виділено….Розроблено 

.....тощо 

Висновки …….. (з перспективами подальших розвідок із напряму 

дослідження). 

Ключові слова : (ПИШУТЬСЯ ЧЕРЕЗ КРАПКУ З КОМОЮ) оформлення; 

наукове видання;  уніфікація; методика; редакційна діяльність; видавнича 

діяльність. 

▪ Список використаних джерел  – вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 

Times New Roman, 12 кегль. Оформлюється відповідно Держстандарту 

ДСТУ 8302 до: 2015. 

Список використаних джерел подається в кінці у порядку згадування або в 

алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1).  

Бібліографічні записи мають бути оформлені відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання», В ПУНКТІ 4.4 ДСТУ ВКАЗАНО, ЩО ЕЛЕМЕНТИ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ ПОДАЮТЬ ЗГІДНО ДСТУ ГОСТ 7.80 ТА ДСТУ 

ГОСТ 7.1, ОДНАК З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ. 

У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи 

трьох авторів, при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях 

про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють.  

Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони бібліографічного 

опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка» 

(при цьому в межах одного документа застосування в бібліографічних посиланнях 

розділових знаків уніфіковують).  

У бібліографічних посиланнях на складник документа у формі аналітичного 

бібліографічного опису розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна 

https://drive.google.com/file/d/1b3VKpeAmJQcskXl2DHZLf5jWmYCIB779/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3VKpeAmJQcskXl2DHZLf5jWmYCIB779/view?usp=sharing


замінювати крапкою, назви журналів дозволяється виділяти від назви публікації 

курсивом. 

Позатекстові бібліографічні посилання нумерують у межах усього документа 

застосовуючи наскрізне нумерування арабськими цифрами.  

Усі міста пишуться повністю, через пробіл – ставиться двокрапка (до 

прикладу : Київ : Вища школа, 150 с.) 

Для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого 

доступу в примітці дозволено замість слів «Режим доступу» (чи «Доступ») або 

їхнього еквівалента іншою мовою (наприклад, «Availablе from») застосовувати 

абревіатури «URI», або «URL».  

Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI або інший 

постійний ідентифікатор, то замість електронної адреси цього ресурсу 

рекомендовано зазначати його ідентифікатор. 

▪ Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю (не мовою тексту статті: якщо 

текст статті українською мовою, то анотація – англійською і навпаки) – 

напівжирний шрифт, Times New Roman, 12 кегль, вирівнювання по центру.  

▪ Відомості про автора (ів) (не мовою тексту статті) – відомості про автора, 

місце роботи, вирівнювання по центру, Times New Roman, 12 кегль. 

▪ Назва статті (не мовою статті: англійською або українською) – усі літери 

прописні, напівжирний шрифт, Times New Roman, 14 кегль, вирівнювання по 

центру, до десяти слів.  

▪    Реферат (не мовою статті: англійською або українською)  (Abstract або 

Анотація) – (обсягом не менше 1800-2000 знаків). Abstract має бути 

написано якісною англійською мовою (для статей українською мовою) згідно з 

вимогами міжнародних наукометричних баз, Times New Roman, 12 кегль, 

курсив. (ДОДАТОК Б)  

▪ Повинен містити такі елементи: 
-      Проблема – Introduction. 
-      Мета – Purpose. 
-      Методи дослідження – Methods. 
-      Основні результати дослідження – Results. 
-      Наукова новизна результатів дослідження −Originality. 
-      Висновки та конкретні пропозиції автора –Conclusion. 
-      Ключові слова (5-7 слів), курсив – Key words.  

▪ Cписок використаних джерел ‒ References. TimesNewRoman, 12кегль. 

▪ References повинен бути оформленим згідно 

стилю APA (AmericanPsychologicalAssociation) (https://www.mendeley.com/gui

des/apa-citation-guide). 

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide
https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide


▪ Для усіх джерел, які в списку подаються кирилицею, необхідно виконати 

транслітерацію та додатково перекласти англійською, а переклад 

розмістити у квадратні дужки; у кінці слід вказати мову оригіналу у 

квадратних дужках. На сайті http://translit.kh.ua – українського тексту в 

латиницю, а на сайті http://translit.ru є можливість безкоштовно скористатися 

програмою транслітерації російського тексту. 

▪ Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного 

латинського написання за номером реєстрації  ISSN. Цифровий 

ідентифікатор DOI додається редакцією після реєстрації статті в CrossRef. 
  

http://translit.kh.ua/
http://translit.ru/
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО ЗЕРНОВОГО ГІБРИДУ ПРАЙМ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 

Анотація мовою статті (тобто – якщо стаття українською, то анотація 

українською) 
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PRODUCTIVITY OF GRAIN SORGHUM HYBRID PRIME DEPENDING ON 

THE NUTRITION AREA IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN 

STEPPE OF UKRAINE 

 

РЕФЕРАТ (не мовою статті, якщо текст статті англійською, то реферат – 

українською), шрифт – TNR 14. 

 

Introduction. The article analyzes the state of implementing competence approach in 

the national education system on the concept, application and monitoring levels. 

Purpose. The aim of the article is highlighting the problems and defining the 

perspectives ofdeveloping the national educational system on the competence grounds. 

Methods. Psychological and educational literature analysis, analogy, induction and 

deduction. 

Results. It was stressed that the major achievements in implementing the competence 

approach in Ukrainian .................. 

Conclusion. The material of the article makes it possible to conclude .......... 

Кeywords: competences, competence approachin education, training competent 

teacher. 
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